Περιγραφή Πρόσθετης Υπηρεσίας IBM Cloud
IBM Cloud HPC Cluster
Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται παρακάτω, ισχύουν οι όροι της Περιγραφής Υπηρεσιών του IBM Cloud.

1.

Υπηρεσία Cloud

1.1

Προσφορές
Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις ακόλουθες διαθέσιμες προσφορές.

1.1.1

IBM Cloud HPC Cluster
Η υπηρεσία IBM Cloud HPC Cluster αποτελεί μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία υψηλής ασφάλειας για την
τροφοδότηση του IBM Cloud με επεκτάσιμη υπολογιστική ισχύ. Η υπηρεσία HPC Cluster αποτελεί μια
ιδανική λύση για Πελάτες που απαιτούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και κρυπτογράφησης για τα φορτία
εργασίας τους που απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Αυτή η αυτοματοποιημένη υπηρεσία παρέχει μια
ενσωματωμένη λειτουργία κρυπτογράφησης με δυνατότητες ΒΥΟΚ (Bring Your Own Key) και BYOOS
(Bring Your Own Encrypted Operating System) για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα
δεδομένων και αλγορίθμων.

2.

Φύλλα Δεδομένων για την Επεξεργασία και Προστασία Δεδομένων
Στο Φύλλο Δεδομένων που ισχύει για αυτή την υπηρεσία και στους όρους του παρόντος άρθρου
παρέχονται οι λεπτομέρειες και οι όροι, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Πελάτη, που
διέπουν τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. To (τα) ακόλουθο(-α) Φύλλο(-α) Δεδομένων διέπει(-ουν) αυτή
την υπηρεσία:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=4F656AA0892211E89D57EFEED3CB8BE9

3.

Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών και Τεχνική Υποστήριξη

3.1

Σύμβαση Επιπέδου Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τη σύμβαση επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA) που καθορίζεται στη
βασική Περιγραφή Υπηρεσιών Cloud της IBM.

3.2

Τεχνική Υποστήριξη
Αυτή η υπηρεσία διέπεται από τους όρους περί υποστήριξης που καθορίζονται στη βασική Περιγραφή
Υπηρεσιών Cloud της IBM.

4.

Χρεώσεις

4.1

Μετρικά Συστήματα Χρέωσης
Τα μετρικά συστήματα χρέωσης για την Υπηρεσία Cloud καθορίζονται στο Έγγραφο Συναλλαγής.
Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μετρικά συστήματα χρέωσης για αυτή την Υπηρεσία Cloud:
●

5.

Δεν υπάρχει χρέωση για αυτή την Υπηρεσία Cloud.

Πρόσθετοι Όροι
Για τις Συμβάσεις Υπηρεσιών Cloud (ή ισοδύναμες βασικές συμβάσεις cloud) που συνάφθηκαν πριν την
1η Ιανουαρίου 2019, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στον ιστότοπο https://www.ibm.com/acs.

5.1

IBM Cloud HPC Cluster
Αυτοί οι πρόσθετοι όροι διέπουν αποκλειστικά την υπηρεσία IBM Cloud HPC Cluster. Για να είναι δυνατή
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η λύση, η υπηρεσία HPC Cluster ενεργοποιεί μια σειρά
λειτουργικών τμημάτων στον λογαριασμό IBM Cloud του Πελάτη για τη διαχείριση των οποίων είναι
υπεύθυνος ο Πελάτης. Ο Πελάτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή δικαιώματα χρήσης του
λογισμικού που προστίθεται στη λύση, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος που
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απαιτείται από την υπηρεσία. Η λύση περιλαμβάνει το HPC Driver, μια εικονική μηχανή που εκτελεί εκ
μέρους της υπηρεσίας IBM Cloud HPC Cluster ενέργειες για λογαριασμό του Πελάτη. Το IBM Cloud θα
παρέχει ενημερωμένες εικόνες εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος (OS images) για το HPC
Driver και ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη εφαρμογή των εν λόγω ενημερώσεων στα δικά
του περιβάλλοντα IBM Cloud.
Σημαντικό: Η παρούσα Περιγραφή Υπηρεσιών συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και να
εκτυπώσετε αντίγραφο της παρούσας Περιγραφής Υπηρεσιών στην αγγλική από την εξής ιστοσελίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ελληνική μετάφραση παρέχεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του
αγγλικού κειμένου και της ελληνικής του μετάφρασης, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Εάν για οποιονδήποτε λόγο
δεν έχετε πρόσβαση στο αγγλικό κείμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον τοπικό εκπρόσωπο της IBM
προκειμένου να σας το αποστείλουμε άμεσα.
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